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أثر مراحل الدورة المبيضية على القدرة الالهوائية وبعض المتغيرات الفسيولوجية لدى العبات 
 األردنالتايكواندو في 

 رنا مصطفى البرادعي 
 اسالم مصطفى البرادعي 

 *ابراهيم مفلح الدبايبةد.

  ملخص:
 المتغييرا  وبعي  الالهوائيية القيدرة عليى المبيضيية الدورة مراحل أثرف تعر   إلىهدفت هذه الدراسة 

 الحسييييا   العبيييية المتوسيييي ( 31)علييييى الدراسيييية التايكوانييييدو واتييييتملت عي يييية  العبييييا  لييييد  الفسيييييولو ية
   ليييييي قييييييد عميييييياره وأل( 2.26±55..32)  ليييييي  قييييييد طييييييواله وأل( 7..5±  72.65)  ليييييي  قييييييد ألوزانهيييييي 

حييث اانيت التجيار  لم اسبتة وطبيعة هذة الدراسة  الم هج التجريب واستخدم الباحثون  (.37.55±3.2)
معييدخ  روتواييوخ صييال بالقييدرة الالهوائييية تييا ميي  صالليي  اصييذ القييراتا  الالزميية لمتغيييرا  الدراسيية )ضييم  

الهوائييية( وللمعالجييا  ، الضييغ ، مسييتو  ال تيييت الييدم، الحييرارة، ومتوسيي  الااقيية للقييدرة الضييربا  القليي 
 Two Way Repeated) المتكيررة القياسيا  ذي االحادي التباي  تحليل تا استخدام اصتبار االحصائية

Measure ANOVA)  م  صالخ  رنيامج اليرزم اصحصيائية(SPSS) ،ضيافة للمتوسياا  الحسيا ية باص
ال تيييائج و يييود فيييرو  ذا   هييير ظأو . (t.Test( واصتبيييار )Bonferroniواالنحرافيييا  المعياريييية واصتبيييار )

المتغيييييرا  الفسيييييولو ية )مسييييتو  ال تيييييت الييييدم، ال ييييب ،  قيييييا  فيييي ( α≤(0.05ع ييييد دالليييية إحصييييائية 
 احصيائية داللية ذا  فيرو   الدورة المبيضية ولصالح المرحلة الجرا ية، واذلك و يود تبعًا لمرحلة الضغ (

 بيضية ولصالح المرحلة الجرا ية، ولك  ليا يو يد فيرو  الدورة الم لمرحلة تبعاً  لمتغير در ة الحرارة للر لي 
الالهوائييية لييد  الالعبييا  تبعييًا لمراحييل الييدورة  للقييدرة الااقيية متوسيي  لمتغييير بال سييبة حصييائيةإ دالليية ذا 

المشيا هة لهيذة الدراسية لميا لهيا دراسيا  ال با رات المزييد مي  ويوص  الباحثون  ،(α≤(0.05المبيضية ع د 
صييير  تخيييدم هيييذا المجييياخ وتوعيييية أالتيييدري  الرياضييي  وقييييا  متغييييرا  فسييييولو ية  هميييية فييي  مجييياخأ مييي  

الالعبا  بأها التغيرا  التي  تصياح  دورتهي  المبيضيية لكي  يتعيامل  ميع تليك التغييرا  باريقية تت اسي  
 مع تدريباته  وباريقة علمية.

 واندو، الدورة المبيضية.القدرة الالهوائية، المتغيرا  الفسيولو ية، التايك الكلمات المفتاحية:

                                                 
 األردنية.كلية التربية الرياضية/ الجامعة  *

 3/6132/.3تاريخ قبوخ البحث                    3/33/6135تاريخ استالم البحث 
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The Effect of Ovarian Cycle Stages on the Anaerobic Capacity and 

some Physiological Variables for Taekwondo Players in Jordan  

Rana Al-Baradi  

Islam AlBarad’I  

Dr. Ibrahim Dabayebeh*  

 

Abstract: 

The aim of this study was to identify the effect of ovarian cycle stages on 

the anaerobic capacity and some physiological variables for Taekwondo 

players. A sample of (13) players with the average weight of (56.27± 7.95) kg, 

average height of (164± 6.62) cm, and average age of (15.77 ± 1.64) years was 

selected for this study. The study was conducted based on the experimental 

approach that suited the nature of this study. The tests of this study used 

special anaerobic capacity protocol in which the measurments of the study 

variables (heart rate, blood pressure, blood Lactate level, temperature, and 

average energy of anaerobic capacity) have been collected through.                                                                                                  

Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS) was used to analysis 

the data using Two Way Repeated Measure ANOVA in addition to 

computational averages, standard deviation, Bonferroni test, and t-test. The 

results revealed significant statistical differences at (α<_0.05) for the following 

physiological variables measurements (blood lactate level, pulse, and blood 

pressure) during the stage of ovarian cycle and positively in the follicular 

stage. Additionally, there were significant statistical differences of legs 

temperature during the stage of ovarian cycle and positively in the follicular 

stage. However, the results revealed no significant statistical differences at 

(α<_0.05) for average energy of anaerobic capacity for the players during the 

ovarian cycle stages.                                                                           

The researchers recommend conducting similar study in the future for its 

importance in the filed of sports training. The researchers also recommend 

measuring other physiological variables to help to increase the players’ 

awareness of the vital physiological changes that accompany their ovarian 

cycle to help them to deal with those changes in appropriate way during their 

trainings and in scientific ways.                                                                                                                      

Keywords: Anaerobic Capacity, Physiological Variables, Taekwondo, 

Ovarian Cycle.                          

                                                 
* The University of Jordan \School of Physical Education 
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 المقّدمة:
تعد دراسة تأثير فترا  الدورة الشهرية على الكفاتة البدنية والوظيفية أل هزة الجسا المختلفة 

رياض  م   رات التغييرا  الفسيولو ية المصاحبة لها واحدة م  الع اصر وبالتال  على اصنجاز ال
وصاصة فيما يتعلق  تخاي  وتق ي   ،و فسلجة التدري  الرياض أالمهمة ف  حقل الفسلجة الرياضية 

و أوفقًا لمستو  قدرا  الالعبة على مد  الفترا   ،األحماخ التدريبية ف  فترا  التدري  المختلفة
م  حقيقة أن اصنجاز الرياض  هو حصيلة ت افس سلسلة م   ،ختلفة للدورة واناالقاً االطوار الم

التفاعال  المتداصلة والمعقدة لوظائف أ هزة الجسا المختلفة االجهاز العضل  والوعائ  وأ هزة 
لذا فإن أي مؤثر يعترض هذه  ،والت  ي تج ع ها إنجاز حرا   يدوغيرها …اصفراز الداصلية 

وتعد التغيرا  الفسيولو ية  ،بما يؤثر بشكل إيجا   أو سلب  على اصنجاز الرياض السلسلة ر 
المصاحبة لفترا  الدورة الشهرية واحدة م  المؤثرا  الت  تغلت اهتمام الباحثي  والمع يي   هدف 

 واانت أرائها ونتائج ،التعرف على تأثيراتها على القدرا  البدنية واصنجاز لد  المرأة الرياضية
 (.Thanoun and Ibrahim, 2006, pp 233أبحاثها متباي ة  هذا الخصول  )

عملية  تعد  أن دورة الامث الت  تمر  ها المرأة ال تهر ( 1، ل.611) Hadad ؤادوت
 (  س ة تقريبًا وتستمر هذة الدورة ما  ي 37-33قدة تحدث ع د س  البلوغ ما  ي  )فسيولو ية مع

اصنخفاض الحاد والفجائ  ف  إفراز هرمون  اصسترو ي  ( يومًا وتحدث بسب  61-17)
ستثارة أنسجة اإذ ت خف   ،والبرو ستيرون م  المبيضي  قبل يومي  تقريبًا م   داية دورة الامث

نقباضا  طويلة ف  األوعية الدموية اويتبع ذلك  ،الرحا وصالياه بسب  قلة إفراز هذي  الهرمونيي 
مما يؤدي إلى  ،أنسجة الرحا إلىت خف   ذلك امية الدم الواصلة  إذ ،المو ودة ف  أنسجة الرحا

مما يسمح  ،وبعد وقت قصير تسترص  هذة األوعية الدموية ،نحالخ وانتكا  ف  هذة األنسجةا
فإن هذا الدم  ،ولما اانت األوعية الدموية قد ضعفت ف  داصل الرحا ،بمرور الدم صاللها مرة أصر  

 ويخرج هذا الدم مخلوطًا بمخاط م  الرحا صارج الجسا  ،لرحاسوف ي زف م  صالخ أنسجة ا
وال تزاخ دراسة الفسيولو ية الخاصة  ردود فعل األنثى لعوامل الضغ  المتعددة أث ات ممارسة 

ويج  على ال معلا ومدر  رياض  أن يلا بمختلف المشا ل  ،الرياضة غير واضحة تماماً 
 ،ن تو  أالرياضية فالمرأة الرياضية يج   اراة ف  الم افسا الجسمانية لجسا المرأة والمتعلقة بالمش

هتمام ابير ا ، ومشا ل  سا  المرأة تحتاج إلى ويشرف عليها المعلا أو المدر  الرياض  المتخصص
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وإلمام بمبادئ التشريح الفسيولو   وعلا الحراة أ ثر م  إحتيا ا  مشا ل  سا الر ل الرياض  
(Saad, 1995, p 134 ) 

تراك المرأة ف  األنشاة البدنية والم افسا  الرياضية زاد بشكل ملحوظ ف  اآلونة تا إن
ثار تساؤال  عدة حوخ التكيفا  الفسيولو ية وال واح  الصحية الت  توا هها المرأة أمما  ،األصيرة

يا تج  إليها العلمات ف  مجاخ فسيولو ام  المواضيع األ ثر أهمية الت   ولقد اان الامث ،الرياضية
وتأثير  ،الرياضة وذلك م  أ ل معرفة تأثير التدري  البدن  على الدورة الشهرية الت  تمر  ها المرأة 

زدياد مشاراة المرأة ف  الرياضا  الع يفة مثل االامث على اصنجاز البدن  والرياض  صاصة بعد 
مش  وسبا   ( اا 61) ري و  (م31111)ورياضا  التحمل مثل ،والمصارعة ،الجودو والتايكواندو

اصنجاز البدن  العال  ف  مختلف األنشاة البدنية  إلى ان  التدري  الع يف للوصوخ  إلىالماراثون 
 ( Haddad, 2004, page 2) . والرياضية

فال  ةتساع أثرها ف  الحيااا الع صر المها ف  المجتمع بقدر هتمام بالمرأة هذتساع االونتيجًة ال
ها ف  ئمرحلة البلوغ الت  تمثل قمة عاا والسيما ،خ دراسة عالا المرأة  د م  دراسا  علمية تت او 

وتعد التأثيرا  الوظيفية المصاحبة ألطوار  ،وال سيما ف  مجاخ التدري  الرياض  ،المجاال  اافة
هتمام الباحثي  والمع يي   هدف التعرف على ا ية واحدة م  المؤثرا  الت  تغلت الدورة الشهر 

ة وقد اانت األرات ونتائج ،واصنجاز لد  المرأة الرياض  ،اصر اللياقة البدنيةتأثيراتها على ع 
 ( Gorgis, 2007, p 79األبحاث متباي ة  هذا الخصول )

  ( أن26.، ل W.Larry & all Kenney,، 6137 )  Kenny and othersويؤاد 
وب فس  ،التمري ا  المختلفةوتحمل  ،التكييفعلى وبالرغا م  مقدرة اال الج سي  ) الذار واألنثى ( 

وم ها  ،عتبارمجاال  الت  يج  أن تؤصذ بعي  االالم ح يا  التدريبية إال أنة ه اك مجموعة م  ال
 والعوامل البيئية .  ،ضارابا  األ لا ،هشاتة العظام ،الحمل ،فترة الحي 

 أهمية الدراسة:
 همية هذة الدراسة فيما يل :أ تكم  

الت  ت اولت أثر مراحل الدورة المبيضية على  األردنف   األولىسا  أن هذة الدراسة م  الدرا -
على عكس ما  ر  ف   بع  المتغيرا  الفسيولو ية والقدرة الالهوائية لد  العبا  التايكواندو

الدراسا  السابقة الت  ت اولت الفر  الرياضية ف  الجامعا  أو ألعا  رياضية مختلفة أو حتى 
 ة الرياضية .طالبا  ف  الية التربي



 .8102، الرابعالعدد ردنية، المجلد الثالث، األمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

722 

 

مستو   ،القدرا  الالهوائيةمحاولة التعرف على عالقة مراحل الدورة المبيضية بالمتغيرا  )  -
( والت  يمك  أن يكون لها األثر ، نب  القل ضغ  الدم ،در ة الحرارة ،الال تيت ف  الدم

 . األردنالواضح على إنجاز وأدات العبا  التايكواندو ف  
معلوما  م   م  خالصةتسا تا ما وتدعا تعزز أن يمك  الت  ةالعلمي المعلوما  تقديا -

وف  لعبة  ،عام بشكل اصنجاز على الدورة المبيضية بأثر تتعلق الدراسا  واألبحاث الت  
 التايكواندو بشكل صال 

ن تكون مكملة أتفسح هذة الدراسة المجاخ أمام المهتمي  ص رات المزيد م  الدراسا  الت  يمك   -
 دراسة الحالية .وداعمة لل

 مشكلة الدراسة:
 التشريحية الخصائص بسب  اصناث الت  تتميز  ها األمور أها م  واحدة فترة الامث تعد
على الوظائف واأل هزة  تأثير هذة الفترة ت اولت الت  الدراسا  ندرة أو ولمحدودية ،له  والوظيفية

البيئة  با  التايكواندو بشكل صال ف والع ،الفسيولو ية لالعبا  الم تخبا  الرياضية بشكل عام
ية بعد األردنوصاصة أن رياضة التايكواندو اليوم تحتل المصاف األولى  ي  الرياضا   ،يةاألردن

 إلىباصضافة  ،  للتايكواندو أحمد أ و غوشاألردناصنجاز األولمبي  الذي حققة الع  الم تخ  
 المعلوما  م  المزيد إلىد  لزيادة الحا ة أ ال قاة هذه حوخ البحوث نتائج ف  تفا ا و ود عدم

 الموضوع .  هذا حوخ الدقيقة التعزيزية العلمية
للحصوخ على المعلوما  الت  تساعد الالعبا  ف    تباعًا للفضوخ العلم  لد  الباحثيوا

  يفية التعامل مع أ ساده  صالخ هذة الفترة ف  التدري  والم افسا  للحصوخ على اصنجاز األفضل
اونها العبة تايكواندو وممارستها للتدريبا   ،ف  هذا المجاخحد  الباحثا  ذا  صبرة وصاصة أن إ

ناالقًا مما او  ،وصوض المباريا  والم افسا  والت  تزام ت أحيانًا اثيرة مع الدورة الشهرية ،المختلفة
 ون.سبق تتجلى مشكلة الدراسة لد  الباحث

 أهداف الدراسة:
 :إلىهدفت هذة الدراسة 

( Ovarian cycle) الدورة المبيضية( م  Follicular phaseف أثر المرحلة الجرا ية )تعر   -
 ،در ة الحرارة ،على القدرة الالهوائية وبع  المتغيرا  الفسيولو ية )مستو  الال تيت ف  الدم

 نب  القل (. ،ضغ  الدم
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( على Ovarian cycle) ضية( م  الدورة المبيLeteal Phaseلمرحلة االصفورية )أثر اف تعر   -
ضغ   ،در ة الحرارة ،القدرة الالهوائية وبع  المتغيرا  الفسيولو ية )مستو  الال تيت ف  الدم

 نب  القل (. ،الدم
 :تساؤالت الدراسة

 :التساؤال   التالية ع  ات  هذة الدراسة لإل ابة 
أثير الدورة المبيضية ف  ت )α ≤...0) هل تو د فرو  ذا  داللة إحصائية ع د مستو  داللة .3

(  لد  العبا  التايكواندو ف  الضغ   ،ال ب  ،على المتغيرا  الفسيولو ية ) حام  الال تيت
  ؟األردن

لدورة المبيضية ف  تأثير ا )α ≤...0)هل تو د فرو  ذا  داللة إحصائية ع د مستو  داللة  .6
 ؟ردناأل زات الجسمية لد  العبا  التايكواندو ف  على حرارة بع  األ

ف  تأثير الدورة المبيضية  )α ≤...0)هل تو د فرو  ذا  داللة إحصائية ع د مستو  داللة  .1
 ؟األردند  العبا  التايكواندو ف  على القدرة الالهوائية ل

 مجاالت الدراسة
 ية.األردنتمت هذه الدراسة ف  مختبر الية التربية الرياضية بالجامعة  المجال المكاني:
 (.7/31/6135( وحتى ) 37/5/6135تمت هذه الدراسة بالفترة ما  ي  )  المجال الزماني:
تمت الدراسة على مجموعة م  العبا  التايكواندو الممارسا  للعبة والحاصال   المجال البشري:

 دان ( . 3على الحزام األسود أقل  ) 
 :الدراسات السابقة

الفسيولو ية والبدنية لد   (  دراسة بع وان " دراسة بع  المتغيرا .611)  Hadadقامت 
معرفة تأثير الامث على بع  المتغيرا  الفسيولو ية  إلىالالعبا  صالخ دورة الامث " هدفت 

ودر ة الشعور بالجهد وعلى بع   ،والت  تمثلت بكل م  القدرة األواسجي ية والقدرة الألواسجي ية
( 36كونت عي ة الدراسة م  )م( وت211م، 11.، م311  البدنية والت  تمثلت بالجري  )القدرا

واستخدمت  ،تتراك ف  هذة الدراسةتاوع  لال ،طالبة م  طالبا  الم تخبا  ف   امعة اليرموك
( والمتوساا  الحسا ية للمعالجا  اصحصائية ANOVAصتبار تحليل التباي  األحادي )االباحثة 

األواسجي ية والألواسجي ية أن دورة الامث ليس لها تأثير على القدرا   إلىوقد صلصت الدراسة 
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والبدنية وأن الالعبا  لديه  القدرة على أدات الفعاليا  والم افسا  الرياضية صالخ الامث دون 
 حدوث أي إعاقة لهذا اصنجاز .

أثر الدورة الشهرية على بع  أو   (  دراسة بع وان "6112) Thanoun, Ibrahimقام 
أثير الفترا  المختلفة للدورة الشهرية على بع  أو   القوة ت تعر ف إلىالقوة العضلية " حيث هدفت 

تا  ،محافظة ني و   ( م  العبا  نادي الفتاة لكرة القدم/2) العضلية واتتملت عي ة الدراسة على
را  الدورة الشهرية على لا يظهر أي تأثير لفت  واانت أها ال تائج أن ،صتياره  بالاريقة العمديةا

ف  مااولة القوة  اً نخفاضاأظهر  ال تائج أن ه اك   ي ما ،قوة المميزة بالسرعةنفجارية والالقوة اال
( وأها ما ف  اليوم السابع م   دت الدورة )طور الحويصلةالعضلية المتحراة لعضال  الر لي  

 القوة مااولة ف  نخفاضلال التدريبية العملية على القائمي  مراعاة ضرورةأوصى ب  الباحثي  
 الحويصلة وضرورة طور ف  صاصة التدريبية األحماخ وتقييا تخاي  أث ات ف  تحراةالعضلية الم

 .البدنية األصر   اللياقة ع اصر على الشهرية الدورة فترا  تأثير حوخ دراسة إ رات
ف  بع  ع اصر  (  دراسة بع وان " تأثير أطوار الدورة الشهرية6115) Gorgisقامت 
ف ع  و ود فر  مع وي  ي  تأثير أطوار الدورة الشهرية ف  بع  الكش إلىهدفت " اللياقة البدنية

( ، السرعة اصنتقاليةالقوة اصنفجارية للذراعي  ،ع اصر اللياقة البدنية )القوة اصنفجارية للر لي 
انية ف   امعة المرحلة الث –( م  طالبا  الية التربية الرياضية 31واتتملت عي ة الدراسة )

واانت  ،صتبارا  مت وعة لجمع البيانا الباحثة واستخدمت ا ،بالاريقة العمدية  صتيارهاالموصل تا 
نتقالية ف  والسرعة اال ،والذراعي  ،لا يظهر أي تغير على القوة اصنفجارية للر لي   أن :أها ال تائج

للدورة لث  ي ما ه اك تغير للقوة اصنفجارية للر لي  ف  الاور الثا ،األطوار األوخ والثان  للدورة
لقة  هذا الموضوع طالع المدرسي  والمدربي  على نتائج البحوث المتعاوأوصت الباحثة بضرورة 

واذلك ضرورة زيادة وع  المرأة لممارسة ال شاط الرياض  م  صالخ إمدادها ، ستفادة م هالال
 لشهرية.بالمعلوما  الخاصة بالتأثيرا  اصيجا ية لممارسة ال شاط الرياض  على أطوار الدورة ا

(  دراسة بع وان " مد  تأثير وانتشار دورة الامث الغزيرة  ي  6137)Bruinvels قام 
مصدر وأثر دورة الامث الغزيرة  تعر ف إلى" هدفت  6137العداتا  ف  مراثون ل دن عام 

(HMBف  ممارسة اصناث )،  حيث فقر الدم يمك  أن يكون ل  أثر على التدري  واألدات.  وطبق
ن )صحة اصناث( لفها تأثير الدورة الشهرية على التدري  واألدات باستخدام اصنترنت، فضاًل استبيا

( لمراثون ل دن لغرض الحصوخ على 6137ع  المقا ال  الشخصية مع المتسابقي  صالخ عام )
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)على اصنترنت( و  %77و ،( مشتراة1.)علىواتتملت عي ة الدراسة ، معلوما  غير متحيزة
المراثون( وم  نتائج الدراسة أن لدورة الامث أثر على التدري  واألدات؛ ال سيما ف  )عدائ   16%

(HMB)، 16% م  المشتراا  يعاني  م  فقر الدم، ( وأنHMB ، م تشر  دًا  ي  الرياضيي )
ول  أثر غير مرغو  في  على األدات وتوص  الدراسة باستعماخ بع  التدصال  مثل الحديد 

اما يج  دعا  ،والا  الرياض  ،(  ي  المع يي HMBلوع  لهذة الحالة)وزيادة ا ،والعالج
 الرياضيي  اصناث.

(  دراسة بع وان " تأثير فترة الامث على الحا ة اليومية للااقة لد  6132) Martinقام 
 إلىتحديد االحتيا ا  م  الااقة  إلىمجموعة م  العبا  ال خبة ف  رياضة التجديف " هدفت 

( العبة 62نسبة المغذيا  الكبيرة المرتباة مع فترة الحي  وتكونت عي ة الدراسة م  ) ان  تحديد 
ن ه اك عالقة  ي  توزيع المغذيا  أواانت نتائج الدراسة  ،م  العبا  ال خبة لرياضة التجديف

وفترة الامث حيث زاد  نسبة استهالك ، (، البروتي الكربوهيدرا  ،الدهون ) الكبيرة مثل 
نسبة الدهون المستهلكة امصدر للااقة أث ات فترة  انخفضتا  صالخ فترا  الراحة  و يدر الكربوه

    مع نسبة زيادة تبادخ الجهاز الت فس ،  إلى،   بًا CO2اما وزاد  قيمة  ،اصستشفات والراحة
خ ستقال  الااقة، ويوص  الباحث بضرورة وضع أهمية للتغذية، صالاعدم افاتة  إلىمما يشير 

 حتيا ا  الااقة للرياضيي  م  اصناث.احل دورة الامث لتلبية  ميع مرا
صتبار  اان " تأثير مراحل دورة الامث ف  (   دراسة بع و 6132. ) Stefanovski et alقام 

تأثير مراحل دورة الامث على  تعر ف إلىهدفت ياقة البدنية الخاصة بالجودو "الونجيت واصتبار الل
الجودو باستخدام اصتبار الونجيت وأيضًا تاثيرها على مستو  اللياقة األدات الالهوائ  لالعبا  

حيث تا قيا  المعايير التالية  ،( العبا   ودو2وتكونت عي ة الدراسة م  ) ،الخال  لعبة الجودو
أقصى قوة الهوائية والقدرة الالهوائية ومؤتر التع  وال تيت الدم بعد صمس  :ف  اصتبار الونجيت

أما اصتبار اللياقة الخال بالجودو فتا قيا  المعايير التالية: عدد  ،ت االصتباردقائق م  انتها
واانت أها  ،وعدد الرميا  اص مال  ،والمرحلة الثالثة ،والمرحلة الثانية ،الرميا  ف  المرحلة األولى

ر اللياقة واصتبا ،ال تائج أنة لا يتا مالحظة أي تغيرا   وهرية ف  أي م  المعايير الصتبار الونجيت
ثانية  37الخال بالجودو يعود لمراحل الامث باستث ات عدد الرميا  ف  المرحلة األولى اوخ 

يضًا اان األدات الالهوائ  أو  ،واان لصالح المرحلة االصفورية ،باصتبار اللياقة الخال بالجودو
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ث  بشكل أ بر الثال ل فس المرحلة هو األفضل الحتمالية التخزي  لفوسفوارياتي  وأدي وسي  الفوسفا 
 .يجا ية على أدات الجودو عال  الشدةإوالذي يؤثر باريقة 

 إجراءات الدراسة
 الم هج التجريب ؛ وذلك لمالتمت  وطبيعية الدراسة. منهج الدراسة:

 ة والممارسا  للعبة ( س61 -37العبا  التايكواندو ضم  الفئا  العمرية ) مجتمع الدراسة:
 .التايكواندو
 .دان( 3قل  )أسود لى الحزام األع العبة والحاصال (31تكونت عي ة الدراسة م  ) اسة:عينة الدر 

 متغيرات الدراسة
 المتغير المستقل:

 (  Follicular phaseالمرحلة الجرا ية ) - :( وه  Ovarian cycleمراحل الدورة المبيضية )
 (  Leteal Phase)المرحلة االصفورية  -

 المتغيرات التابعة
 ،ضغ  الدم ،در ة الحرارة ،مستو  الال تيت ف  الدم ،القدرة الالهوائية ات الفسيولوجية:المتغير 

 نب  القل 
  :الدراسة مصطلحات

دورة متعاقبة م  الوظائف الت اسلية : cycle  Menstrualالدورة الشهرية )دورة الطمث(
دة ال خامية مع حدوث فرازا  الغ، وإوتتميز بحدوث تغيرا  ف  المبي  ،يوم 62للمرأة تحدث ال 

لتبوي  وا ،تغيرا  ف  باانة الرحا تؤهلة صنغرا  الج ي  وتحتوي ف  داصلها على نزف دم الحي 
هذا الدم ف  الدورة  أوخ يوم يظهر في  إلىدم الحي   وتحس  الدورة الشهرية م  أوخ يوم يظهر في 

 (521، لMohamed، 6131 التالية .)
 ف  تحدث الت  وسميت اذلك   اًت على التغييرا  (:Ovarian cycleالمبيضية ) الدورة

األصفر  الجسا وطور والتبوي  الجرا   )المرحلة الجرا ية( الاور: أطوار ثالثة إلى المبي  وتقسا
 الصمات. الغدد  هاز هرمونا  تفرز م  ويتا التحكا  ها  واساة )المرحلة االصفورية( 

 وفي  وه  أولى المراحل ف  الدورة المبيضية (:Follicular phaseالجرابية ) المرحلة
 ( وتبدأ(Ovarian follicles  ريبا  المبي  حيث ت ضج البويضة المبي  صطال  يستعد

 باالرتفاع ال خامية الغدة م  األمام  الفص م  يفرز والذي ،للجريبا  المحفز الهرمون  مستويا 
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 فيما تت افس والت  ال مو على المبي  ف  ةالمو ود الجريبا  م  عدداً  يحفز الجريب  ما الاور ف 
ال ضوج وم ها  ف  تستمر م ها واحد عدا ال مو ع   لها توقفها إلى يؤدي مما ،السيادة على  ي ها

 .ت الق البويضة
 ويتزام  المبيضية، الدورة األصيرة  ف  ه  المرحلة :(Leteal Phaseالمرحلة االصفورية )

 الم ش  )الهرمون  ال خامية الغدة هرمونا  تعمل وفي  ،الرحمية دورةال ف  اصفرازي  الاور مع حدوثها
 إلى ال اضج الُجري  م  تبقى ما تحويل على تحديدًا( للُجريبا  المحفز والهرمون  األصفر للجسا
 البرو يسترون. هرمون  يفرز أصفر  سا

 الدراسة وجمع البيانات أدوات
  هاز الدرا ة الثا تة نوع مونارك (MONARK Ergomedic 894E) وهو يدوي المعايرة ،

 للشدة، ومزود بشاتة لعرض المخر ا ، وبلد الص ع ه  السويد.
 ( هاز قيا  نب  القل  أث ات الجهد البدن  نوع  ولر Polar, Heart rate monitor) 

 ص اعة فل دا.
  هاز ضغ  دم زئبق (Sphygmomanometer) . 
  :لال تيت الدم(Manual RX MONZA) م  تراة  (RANDOX) .البرياانية 
 .)هاز قيا  الوزن )ميزان طب  معاير  
 .لقيا  الاوخ تا استخدام الشري  المتري المثبت على الجدار 
  قفازا  طبية ( . –احوخ  –قا   –إ ر ومعدا  طبية )تاش 
  ( هاز صال لقيا  الحرارة Skin temperature  ) 

 وثبات أدوات الدراسة في جمع البيانات: صدق
مجموعة م  األ هزة واألدوا  الت  تتمتع  در ا  عالية م   تا استخدامت هذه الدراسة وص را

وتعد م  األ هزة المص عة  دقة مت اهية، اما ، الصد  والثبا  والصالحية للقيا  ف  المجاخ الاب 
ا ف  تا القيام بإ رات المعايرة الموصى  ها م  الجهة الصانعة، وهذه األ هزة والمعدا  تا استخدمه

 دراسا  عديدة ف  المجاخ الرياض .
 الدراسة: إجراءات

الزيارا  الت  تا م  صالخ  الدراسة لغايا  تابيق التجار  و مع البيانا  إ راتا تمت 
 :حيث اانت اال راتا  التالية متشا هة ف  ال الزيارا لكل العبة م  أفراد العي ة،  تحديدها
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 ة لقيا  القدرة الالهوائية باستخدام  هاز ترح وتعريف الالعبا  باص راتا  الخاص
(Wingate) 
  ادصاخ البيانا  الالزمة لالصتبار على الكمبيوتر الموصوخ بالدرا ة الت  سيتا تابيق االصتبار

 م  صاللها 
  تحديد مستو  المقعد الم اس  للمفحول؛ بحيث يت اس  مع الترايبة الجسمية والاوخ لكل فرد

(  ع دما تكون 30) إلى( 15ما  ي  ) (Flexion)مستو  ث   الرابة م  أفراد العي ة، وتوحيد 
 الر ل بأقصى امتداد لها، واعتماد ارتفاع المقعد ف   ميع االصتبارا .

 ال ب  قيا  حزام تراي  يتا (Polar) االصتبار قبل القل  نب  معدخ وقيا  لالعبة. 
  اليدوي  الزئبق  الضغ  مقيا  باستخدام البدت، قبل الدم قيا  ضغ (Clinical Mercury 

Manometer.) 
 . تسجيل قراتا  الضغ  وال ب  والحرارة ومستو  ال تيت الدم قبل البدت باالصتيار 
 بشكل عام والر لي  بشكل صال  عمل إحمات م اس  لجميع أ زات الجسا 
 قصى سرعة اصة باالصتبار والبدأ بالتبديل بأصعود الالعبة على الدرا ة الخ 
 ( % 5.7الذي تا تحديدة مسبقا م  صالخ البرمجية الخاصة باالصتبار والت  تعادخ ) نزاخ الوزن إ

 م  وزن المفحول ع د  لوغ الالعبة الحد األقصى م  التبديل 
 ثانية 11 مدة سرعة باقصى التبديل بعملية الالعبة استمرار  
   ت بالتبديل قبل ال زوخ رفع الوزن مباترة بعد انتهات الالعبة م  االصتبار واالستمرار بشكل با

 ثانية  7.ع  الدرا ة لمدة بسياة ال تتجاوز 
 مباترة  بعد االنتهات م  االصتيار الدم ال تيت ومستو   والحرارة وال ب  الضغ  قراتا  تسجيل  

 مهمة في التصميم التجريبي للدراسة: اعتبارات
ها قدر المستااع ف  المحافظة على  ميع العوامل البيئية المحياة بالتجربة وتكرار  تتم

التجربة الثانية مثل: التهوية داصل المختبر، واصضاتة داصل المختبر، ودر ة حرارة المختبر، وارتفاع 
 المقعد، ومالبس المفحول وغيرها.

هذه الدراسة مجموعة م  الوسائل اصحصائية، مثل:  استخدمت :الوسائل اإلحصائية المستخدمة
 oneفا  المعيارية، وتحليل التباي  األحادي ذي القياسا  المتكررة )المتوساا  الحسا ية، واالنحرا
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way Repeated measure ANOVA) اصتبار إلىضافة باص (Bonferroni )واصتبار 
(t.Test) . 

 النتائج ومناقشتها:  عرض
 :ال تائج على تكل  داوخ تبعا للمتغيرا  الفسيولو ية قيد الدراسة وستعرض

 حسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات الوزن والطول والعمر الفراد عينة الدراسةالمتوسط ال (1جدول )
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المتغيرات

 7.95 56.27 الوزن )كغم(
 6.62 164.77 الطول )سم(
 1.64 15.77 العمر )سنة(

ن أ  ال تائج وتبي ،حصات الوصف  لمتغيرا  الوزن والاوخ والعمرالجدوخ قيا اص يظهر
( وان 7..5±  72.65قد  ل  ) الدراسة ةالمشاراا  ف  هذ ألوزان الالعبا المتوس  الحسا   

عماره  قد ن قيمة المتوس  الحسا   ألأ( و 2.26±55..32طواله  قد  ل  )المتوس  الحسا   أل
متقاربا   ن الالعبا أوم  صالخ قيا االنحراف المعياري ( وتبي  هذه ال تائج .3.2±37.55 ل  )

و ود  (الصغير نسبيا)و بشكل عام فيما  ي ه  ف  هذه المتغيرا  حيث  ي ت قيا االنحرافا  المعيارية 
 .تقار  فيما  ي ه  ف  هذه المتغيرا 

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةالتساؤل األول "  عن ولإلجابة
(α≤...0( النبض ،رات الفسيولوجية )حامض الالكتيتفي تأثير الدورة المبيضية على المتغي، 

 " ؟األردنالتايكواندو في  الضغط (  لدى العبات
استخدم تحليل التباي  االحادي ذي القياسا  المتكررة  تصميا العامل الواحد ذي  فقد

 :المستويا  الثالثة وتوضح الجداوخ التالية نتائج هذا التساؤخ
 افات المعيارية للمتغيرات الفسيولوجية موزعة حسب مرحلة الدورةالمتوسطات الحسابية واالنحر  (2جدول )

 المتغيرات
 نهاية الدورة نهاية المرحلة الجرابية بداية الدورة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 حامض الالكتيت
 2.60 7.41 2.87 7.81 1.18 1.49 مليمول / لتر
 نبض القلب
 18.89 149.69 21.70 157.31 10.35 88.23 )نبضة(

 23.97 150.77 16.09 143.85 10.68 111.54 الدم االنقباضي )مم زئبق( ضغط
 14.05 91.54 6.60 85.38 6.30 76.92 ضغط الدم االنبساطي )مم زئبق(
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رافا  المعيارية للمتغيرا  الفسيولو ية لالعبا  الجدوخ قيا المتوساا  الحسا ية واالنح يبي 
وباستعراض هذه القيا يتبي  و ود فرو   ي  المتوساا  ف  ال  ،الدراسةالتايكواندو المشاراا  ف  

وخ  رات القيا  األإحيث تا  المبيضية مرحلة الدورة إلىمتغير تبعا لمرحلة قيا  هذا المتغير نسبة 
ا م، أ رات القيا  الثان  ف  نهاية المرحلة الجرا يةإ ي ما تا  ،ةالمبيضي ف   داية حدوث الدورة

مد  اهمية و وهرية  إلىوللتعرف  ،المبيضية  راؤه ف  نهاية الدورةإصير فقد تا القيا  الثالث واأل
ويوضح الجدوخ  ،حادي ذي القياسا  المتكررةاا  فقد استخدم تحليل التباي  األفرو  هذه المتوس

 :ذا التحليلالتال  نتائج ه
نتائج تحليل التباين االحادي ذي القياسات المتكررة لبعض المتغيرات الفسيولوجية تبعا لمتغير  (3جدول )

 مرحلة الدورة
مجموع  مصدر التباين المتغيرات

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة
 حامض الالكتيك
 مليمول / لتر

 5.70 24 136.71 الخاأ 0.000 28.54 162.58 2 325.16 مرحلة الدورة
 324.52 24 7788.41 الخاأ 0.000 57.47 18648.79 2 37297.59 مرحلة الدورة نبض القلب )نبضة(

ضغط الدم االنقباضي )مم 
 زئبق(

 316.67 24 7600.00 الخاأ 0.000 18.00 5700.00 2 11400.00 مرحلة الدورة
اطي )مم ضغط الدم االنبس
 زئبق(

 91.67 24 2200.00 الخاأ 0.003 7.64 700.00 2 1400.00 مرحلة الدورة
حادي  تصميا القياسا  المتكررة لمتغيرا  الدراسة الجدوخ نتائج تحليل التباي  األ يبي 

نها  لغت أالمحسوبة نجد  ) ف( وباستعراض قيا  ،المبيضية تبعا لمرحلة الدورة ،الفسيولو ية
( بمستو  داللة 5..75( لمتغير حام  الال تيك  اما  لغت )1.111( بمستو  داللة )28.54)
( لمتغير ضغ  الدم 1.111( بمستو  داللة )32.11( لمتغير نب  القل  و  لغت )1.111)

ر  ميع ( لمتغير ضغ  الدم االنبساط  وتعتب1.111( بمستو  داللة ).5.2االتقباض  وبلغت )
و ود  إلىما يشير ( 1.17)قل م  أيا مستو  الداللة المحسوبة اانت ن قأل حصائياإهذه القيا دالة 

 ،المبيضيةحصائية ف  مراحل قيا  هذه المتغيرا  م  حيث مرحلة الدورة إفرو  ذا  داللة 
ف  هذه المتغيرا  فقد استخدم اصتبار  المبيضية ولتحديد مصادر الفرو   ي  مراحل الدورة

Bonferroni  خ التال  نتائج هذا االصتبارحيث يوضح الجدو: 
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( لتحديد مراحل الدورة المبيضية التي قد تختلف فيما بينها في  Bonferroni( نتائج اختبار ) 4جدول )
 تاثيرها على المتغيرات الفسيولوجية

 نهاية الدورة نهاية المرحلة الجرابية مرحلة الدورة المبيضية المتوسط الحسابي المتغيرات الفسيولوجية
 امض الالكتيكح

 مليمول / لتر
 * * ف   دايتها 1.49
   نهاية الدورة 7.41   نهاية المرحلة الجرا ية 7.81

 نبض القلب )نبضة(
 * * ف   دايتها 88.23
   نهاية المرحلة الجرا ية 157.31
   نهاية الدورة 149.69

ضغط الدم االنقباضي 
 )مم زئبق(

 * * ف   دايتها 111.54
   نهاية المرحلة الجرا ية 143.85
   نهاية الدورة 150.77

ضغط الدم االنبساطي 
 )مم زئبق(

 * * ف   دايتها 76.92
   نهاية المرحلة الجرا ية 85.38
   نهاية الدورة 91.54

ن المتغيرا  الفسيولو ية تختلف قيمها ف   داية حدوث أ إلىتشير نتائج الفرو  ف  الجدوخ 
ن هذا الفر  اان أبحيث  ،ونهاية الدورة المبيضية وف  نهاية المرحلة الجرا يةة المبيضيالدورة 

 ميع هذه  فضل ف أقيا المتوساا  الحسا ية والت  اانت  إلىلصالح  داية الدورة وذلك باالست اد 
مرحلتي  ال( مقارنة بمتوساا  ...3قل ف  ترايز حام  الال تيك )المتغيرا  حيث اانت األ

( مقارنة بالمرحلتي  االصري  واللتي  22.61ال ب  الابيع  للقل  ) إلىقر  اانت األو  ،صريي األ
قر  للضغ  الحسا ية لمتغير ضغ  الدم ه  األ لمتوساا ا ان ال ب  فيهما مرتفعا اما اانت قيا 

ويعزو  ، برأصريي  واللتي  اان فيهما الضغ  ( مقارنة بالمرحلتي  األ.333.7/  6..52الابيع  )
فضل حاالتها الفسيولو ية ان ف  أن المبيضي  ف  هذة المرحلة يكونأ إلىاحثون هذة ال تيجة الب

حيث يكون الجسا قد  دأ بالتخلص م  االضارابا  الت  تكون مصاحبة للفترة الت  تسبق  داية 
 للبويضة . عادة االنتا ية الفسيولو ية نا  االنثوية باستعادة توازنها صوتبدأ الهرمو  ،الدورة المبيضية
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  التساؤل الثاني " عنولالجابة 

(α≤...0(  في تأثير الدورة المبيضية على حرارة بعض االجزاء الجسمية لدى العبات التايكواندو
 " ؟األردنفي 

لواحد ذي ا العاملحادي ذي القياسا  المتكررة  تصميا فقد استخدم تحليل التباي  األ
 :المستويا  الثالثة وتوضح الجداوخ التالية نتائج هذا التساؤخ
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لحرارة بعض االجزاء الجسمية موزعة حسب مرحلة  (0جدول )
 المبيضية  الدورة

 (ºدرجة حرارة )
 ضيةالمبي نهاية الدورة نهاية المرحلة الجرابية المبيضية بداية الدورة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 5.77 31.36 0.46 34.68 1.11 35.01 الرجلين
 18.17 38.32 0.61 34.82 0.73 35.27 الذراعين
 11.44 38.95 0.56 35.45 0.72 36.02 الراس

 زات الجسمية رارة بع  األحوساا  الحسا ية واالنحرافا  المعيارية ليبي  الجدوخ قيا المت
وباستعراض هذه القيا يتبي  و ود فرو   ي   ،الدراسةلالعبا  التايكواندو المشاراا  ف  

حيث   ،المبيضية مرحلة الدورة إلىالمتوساا  ف  ال متغير تبعا لمرحلة قيا  هذا المتغيرا  نسبة 
 رات القيا  الثان  ف  نهاية إ ي ما تا  ،المبيضيةخ ف   داية حدوث الدورة و  رات القيا  األإتا 

 إلىوللتعرف   ،المبيضية راؤه ف  نهاية الدورة إصير فقد تا ما القيا  الثالث واألأ ،المرحلة الجرا ية
حادي ذي القياسا  اا  فقد استخدم تحليل التباي  األهمية و وهرية فرو  هذه المتوسأ مد  
 :رة ويوضح الجدوخ التال  نتائج هذا التحليلالمتكر 

جزاء الجسمية تبعا لمتغير القياسات المتكررة لحرارة بعض األحادي ذي ج تحليل التباين األنتائ (6جدول )
 مرحلة الدورة

مجموع  مصدر التباين (ºدرجة الحرارة )
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة
 11.60 24 278.45 الخاأ 0.021 4.56 52.96 2 105.91 رحلة الدورةم الرجلين
 112.26 24 2694.32 الخاأ 0.661 0.42 47.31 2 94.62 مرحلة الدورة الذراعين
 43.28 24 1038.72 الخاأ 0.361 1.06 45.99 2 91.98 مرحلة الدورة الراس

ميا القياسا  المتكررة لمتغير در ة حرارة حادي  تص  الجدوخ نتائج تحليل التباي  األيبي
نها أالمحسوبة نجد  )ف(وباستعراض قيا  ،المبيضيةبع  اال زات الجسمية تبعا لمرحلة الدورة 

( بمستو  6..1اما  لغت ) ،( لمتغير در ة حرارة الر لي 1.163( بمستو  داللة )72.. لغت )
( لمتغير 1.123( بمستو  داللة )3.12)بلغت و  ،( لمتغير در ة حرارة الذراعي 1.223داللة )

لمتغير در ة حرارة الر لي  دالة وتعتبر فق  قيمة مستو  الداللة المحسوبة  ،در ة حرارة الرا 
و ود فرو  ذا   إلىما يشير ( 1.17)  قل م أيا مستو  الداللة المحسوبة اانت الن ق حصائياً إ

ولتحديد مصادر  ،المبيضيةرحلة الدورة حصائية ف  مراحل قيا  هذ المتغير م  حيث مإداللة 
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حيث (  Bonferroni) ف  هذه المتغيرا  فقد استخدم اصتبارالمبيضية الفرو   ي  مراحل الدورة 
 :يوضح الجدوخ التال  نتائج هذا االصتبار

ي تاثيرها لتحديد مراحل الدورة التي قد تختلف فيما بينها ف ( Bonferroni ) نتائج اختبار (7جدول )
 جزاء الجسميةى درجة حرارة بعض األعل

 نهاية الدورة نهاية المرحلة الجرابية مرحلة الدورة المتوسط الحسابي (ºدرجة حرارة )

 الرجلين
 *  ف   دايتها 35.01
 *  نهاية المرحلة الجرا ية 34.68
   نهاية الدورة 31.36

 تلف قيمها ف  نهاية الدورةن در ة حرارة الر لي  تخأ إلىتشير نتائج الفرو  ف  الجدوخ 
ن هذا الفر  اان لصالح أبحيث  ،ع ها ف   داية حدوثها واذلك ف  نهاية المرحلة الجرا ية المبيضية

قيا المتوساا  الحسا ية  إلىوذلك باالست اد  ،ولصالح نهاية المرحلة الجرا ية المبيضية  داية الدورة
فضل ف  حيث اانت األ ،اية المرحلة الجرا يةونه المبيضية والت  اانت افضل ف   داية الدورة

 ( ف   داية الدورة17.3در ا  الحرارة م  حيث قربها للقيا الابيعية حيث  لغت هذه القيا )
ة والت  اانت ير صجرا ية مقارنة بمتوس  المرحلة األ( ف  نهاية المرحلة ال22..1وبلغت ) المبيضية

عراض الت  مجموعة األ إلىالباحثون هذة ال تيجة ويعزو  (13.12بعيدة ع  المعدال  الابيعية )
عراضها انخفاض ف  در ة حرارة أ ها أ ( والت  يكون ر  ها الجسا نتيجة هذة المرحلة )االصفوريةيتأث

نثوي الذي يصاح  هذة المرحلة وتحوخ البويضة م  تكلها تيجة انعدام التوازن الهرمون  األالجسا ن
 صفر . الجسا األ إلىال اضج 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "الثالث  جابة على التساؤلولال
(α≤...0( ؟األردندى العبات التايكواندو في في تأثير الدورة المبيضية على القدرة الالهوائية ل " 

 :للعي ا  المرتباة وتوضح الجداوخ التالية نتائج هذا التساؤخ  ()فقد استخدم اصتبار
 للفروق بين متوسطات القدرة الالهوائية تبعا لمرحلة الدورة ت(  ) ج اختبارنتائ (8جدول )

 مستوى الداللة tقيمة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي مرحلة الدورة المتغير
القدرة الالهوائية 

 )وات(
 59.65 300.08 ف  نهايتها 1.632 3.13 57.25 320.96 ف   دايتها

للمقارنة  ي  متوس  القدرة الالهوائية تبعا لمتغير مرحلة قيا    ( )تبار يبي  الجدوخ نتائج اص
البالغة   ( )( وتبي  قيمة االصفورية  ،الجرا ية) مراحل الدورة المبيضيةهذا المتغير م  حيث 

ن قيمة مستو  الداللة وذلك أل ،ئية ف  القدرة الالهوائيةحصاإ( عدم و ود فرو  ذا  داللة 3.13)
ير متقار  ف  غن مستو  هذا المتأما يع   ( م1.17)  بر م أ( اان 1.632البال  )المحسو  و 
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حيث اتفقت هذة  ،واما هو معبر ع   م  صالخ قيا المتوساا  الحسا ية ف  الجدوخ ،لمرحلتي ا
( ويعزو الباحثون هذة 6115) GorgisوHadad (8112 )ال تيجة مع ما  ات  ب  دراسة ال م  

اوقا  للتدريبا  الخاصة بالتايكواندو وف  ال اأوبشكل م تظا  ،العبا  ممارسا ن الأ إلىال تيجة 
مما  عل الالعبا  غير متساهال  ف  االصتبارا  الت   ،والمراحل الت  تصاح  دورته  المبيضية

ثانية( الذي استخدم لقيا  هذا المتغير مما  11ا ريت له  م  صالخ اصتبار الققدرة الالهوائية )
 .عدم و ود داللة إحصائية في  إلىد  أ

  :االستنتاجات
 :هذة الدراسة أنتائج ن ف  ضوت ون است تج الباحث

ما لها لن تؤصذ بعي  االعتبار ف  التدري  الرياض  أالدورة المبيضية م  أها االمور الت  يج   .3
 م  تأثير على أدات الالعبا  بشكل عام والعبا  التايكواندو بشكل صال .

 ية م  الدورة المبيضية ذا  تأثير أقل على المتغيرا  الفسيولو ية قيد الدراسة المرحلة الجرا  .6
 حيث اان أدات الالعبا  فيها أفضل م  المرحلة االصفورية.

ات الالعبا  أد بر ف  انخفاض مستو  م  الدورة المبيضية لها األثر األالمرحلة االصفورية  .1
 ثر على  سا الالعبا .بسب  التغيرا  الفسيولو ية  الت  ترافقها وتؤ 

 التوصيات
 يوص  الباحثون ف  ضوت ال تائج الت  توصلت إليها الدراسة بما يل :

 همية ف  مجاخ التدري  الرياض  مشا هة لهذة الدراسة لما لها م  أ الدراسا  ال  رات المزيد م إ .3
 صر  تخدم هذا المجاخ أقيا  متغيرا  فسيولو ية  .6
الت  تصاح  دورته  المبيضية لك  يتعامل  مع تلك التغيرا  توعية الالعبا  بأها التغيرا   .1

 باريقة تت اس  مع تدريباته  وباريقة علمية.
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